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1. Inledning
Detta dokument är ett komplement till Studentkåren i Sundsvalls (nedan kallad SKS) stadga.
Dokumentet innehåller bland annat SKS organisationsbeskrivning, beslutordning, ekonomiska
handhavanden samt direktiv och riktlinjer för SKS bolag.
Detta dokument kan ändras genom beslut av ett kårmöte.

2. SKS mål, syfte och vision
SKS ska verka för att dess studenter får en bättre utbildning och en bättre studiesocial situation.
SKS ska dessutom verka för att bevaka studenternas rättigheter och intressen samt representera
dessa i olika organ varvid påkallat.
Studentkåren ska utveckla studenternas möjligheter att påverka sin utbildning och sin
studiesociala situation (stadgar § 1:3) Dessa mål leder bland annat till att man ska verka för
sammanhållning mellan studenter och främja samarbete med andra kårer, studerande och
studerandeorganisationer.
Vision
SKS vill att alla studenter ska trivas och utvecklas under hela sin tid vid Mittuniversitetet campus
Sundsvall
Verksamhetsidé och mål
Verksamhetsidén beskriver vad SKS gör och målen beskriver vad man vill uppnå med det man
gör. Om alla mål är uppfyllda är visionen uppfylld. Verksamhetsidé och mål bryts ner i
verksamhetsplan och delmål. Allt som görs i SKS dagliga verksamhet kan därmed kopplas till
visionen.
SKS arbetar med följande:
• Påverkansarbete
SKS samarbetar med Mittuniversitetet, Sundsvalls Kommun samt andra organisationer och
myndigheter i frågor som rör studenterna. SKS representerar studenternas åsikter.
• Utbildningsfrågor
Alla studenter ska kunna tillgodogöra sin utbildning utefter utbildningens syfte och mål.
• Studiefackliga frågor
Alla studenter ska känna sig socialt, rättsligt, ekonomiskt och fysiskt trygga under sin tid vid
Mittuniversitetet campus Sundsvall och ha kunskap om deras rättigheter och skyldigheter
som student.
• Studiesociala frågor
Alla studenter ska trivas under sin studietid. Alla nya studenter ska välkomnas vid
terminsstart. SKS tillhandahåller utbud av service och fritidsaktiviteter och är bolagsägare till
Sundsvalls Studenters Kårhus AB (SSKAB).
• Arbetsmarknadsfrågor
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Alla studenter ska vara väl förberedda inför arbetslivet. SKS ansvarar för SAAM- Sundsvalls
akademiska arbetsmarknadsmässa varje vårtermin.
• Verksamhetsfrågor
SKS ska löpande arbeta med verksamhetsfrågor så som ekonomi och personalfrågor och
andra frågor son direkt påverkar SKS löpande verksamhet. SKS ska ha stabil ekonomi och
stark integritet och ska vara en trygg arbetsgivare med nöjda medarbetare

3. Organisation
Studentkåren är en ideell förening med organisationsnummer 88 92 01 – 12 58

3.1 Organisationskarta
(Se bilaga 1 och 2)

4. Beslutsordning
Beskrivning av den beslutsordning som finns inom SKS.
Högsta beslutande organ för SKS är Årsmötet eller kårmötet där samtliga medlemmar har
närvaro-, yttrande- och rösträtt. Mellan dessa möten är studentkårstyrelsen och presidiet de organ
som beslutar och ansvarar för SKS löpande verksamhet.
SKS olika bolag som drivs för att ge service till dess medlemmar styrs av respektive bolags policy
eller av ägardirektiv som SKS ger dem. SKS ägardirektiv beslutas av kårstyrelsen.

5. Finansiering/ekonomi
SKS finansierar sin verksamhet via:
•
•
•

•
•
•

Medlemsavgifter (kåravgifter) vilka beslutas på Maj kårmöte.
Ett statsbidrag vars medel ska gå till studentinflytande.
Ett studiesocialt avtal (RBM ”Bidrag till studentkårer från 1 juli 2010 till 30 juni 2013”. Dnr
=2010/1074). ) mellan Mittuniversitetet och MFS - Mittuniversitetets Förenade
Studentkårer. Avtalet ger SKS 210 kronor per helårsstudent så länge avtalet upprätthålls.
Ekonomisk redovisning till Mittuniversitetet ska ske senast den 30 juni varje år under
avtalsperioden, där det redogörs för hur Studentkårens åtaganden under avtalsperioden
genomförts. ( Se bilaga 3)
Sponsring och marknadsföring.
Försäljning av varor/tjänster på Kårexpeditionen.
Överskott från SAAM- Sundsvalls akademiska arbetsmarknadsmässa.
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Ekonomiskt ansvarig för SKS är kårstyrelsen. Det är utöver styrelsen även presidiets ansvar att
hålla ekonomin i balans och uppmärksamma medlemmarna på när det är risk för att så inte är
fallet.
SKS ska ha anställda i förhållande till vad som är nödvändigt för att uppnå verksamhetsidén.
Medarbetarnas trivsel är av utomordentlig betydelse. SKS ska betala rimliga löner och
trivselaktiviteter som personalvård och utbildning ska främjas.

6. Presidium
För att förverkliga och genomföra SKS åtaganden gentemot dess medlemmar är två studerande
heltidsarvoderade, en kårordförande samt en vice ordförande. Dessa två poster utgör SKS
presidium. Presidiets huvuduppgift är att ansvara för SKS löpande verksamhet.

7. Utskott
Utskottens befogenheter regleras av studentkårstyrelsen. Utskotten ska årsvis informera
studentkårstyrelsen om sin verksamhet. Studentkårstyrelsen ska vid behov utfärda direktiv för
utskottens verksamhet samt tillsätter och avsätter utskott efter behov.

8. Övrigt
8.1 Hedersmedlemskap
Kårmöte äger rätt att utse särskild hedersmedlem. Detta hedersmedlemskap ska grunda sig på
förtjänstfulla insatser för SKS utanför den kårpolitiska verksamheten. Kårstyrelsen äger i detta fall
rätten att nominera om särskilt hedersmedlemskap (stadgar § 2:3).
Tecknet för hedersmedlemskapet ska utgöras av en för ändamålet särskilt tillverkad numrerad
skvadernål och en plats på Studentkårens tavla för hedersmedlemmar.
Förteckning över hedersmedlemmar (ska uppdateras löpande):
1990, Karl-Erik Hedström
”Karl-Eriks Hedström utses tack vare sina synnerliga insatser för Studentkåren - särskilt under
Kårhusets uppbyggnadsskede, då han bidrog med sitt kunnande och inspiration. Han har
dessutom oegennyttigt fortsatt att hjälpa oss I den dagliga driften, och måtte därmed anses vara
utmärkt lämpad att få ta emot nålen med nummer ett ingraverad.”
1995, Göte Högbom
”Göte Högbom har under lång tid visat ett stor engagemang och en vilja att stötta Studentkåren I
dess dagliga arbete. Han för ofta fram studenternas åsikter I dialogen med Mitthögskolan och
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delar med sig av sitt kunnande både till Studentkårens styrelse och Kårhusets ledning. Göte anses
därför vara utmärkt lämpad att få ta emot skvadernål nummer två.”
2001, Sten-Olof Öberg
Du har som person och i ditt uppdrag som kommunalråd starkt bidragit till studentkårens och
dess företrädares möjligheter att bedriva en god verksamhet. Som en av personerna bakom
Sundsvalls satsning på att bli en kunskapsstad med ett gott samarbete och lyhördhet för
studenternas åsikter är du en självklar hedersmedlem av Studentkåren i Sundsvall. Med ett starkt
engagemang i allt från möjligheter i att utöva idrott, till inte minst kårhusets tillblivelse. Härmed
föräras du med hedersmedlemsnål nummer 3.
2001, Lennart Hjul
Du har innan din pensionering varit en av de som har hjälpt sundsvalls studenter med att få inte
bara ett utan två hus, dvs. dels kårhuset men även StudentCentrum. Du har även varit en av de
som hjälpt till att skapa och organisera Studenternas Stipendistiftelse. I den har du hjälpt till att
samla in pengar och få många beslutsfattare att förstå vikten av stiftelsens arbete samt att bidra
med medel för att kunna hjälpa till och stötta studenters inter-nationalisering. Härmed föräras du
med hedersmedlemsnål nummer 4.
2001, David Bodin
Du är en av anledningarna till att studentkören Gugner blev till. Du har sedan kämpat och ställt
upp på alla möjliga och omöjliga arrangemang för att hjälpa och stötta studentlivet i staden. Som
en numera självklar del av studentlivet i Sundsvall så finns kören genom bland annat din försorg
till glädje för alla studenter som har förknippat studentlivet i Sundsvall med studentkören
Gugner. Genom körresor har kören med din hjälp även lyckats sprida en uppfattning och melodi
av hur det kan vara att studera i Sundsvall. Härmed föräras du med hedersmedlemsnål nummer 5.
2001, Göran Ledell
Ditt engagemang i studenters studiesociala situation med kopplingen till yrkeslivet har varit till
stor hjälp. Du har varit ett bollplank och stöttat oss i våra arbetsmarknadsdagar. Du har även
hjälpt till att driva igenom olika ferierarbetsprojekt bland annat i Studentstadsprojektets
feriesatsning. Du har även allmänt försökt att påverka högskola och näringsliv att närma sig
varandra i både forskning och utbildning. Dessutom sitter du i kårhusets bolagsstyrelse och ger
där en kontinuitet och erfarenhet vilket gör att vi har ett välskött Kårhusbolag som är till glädje
och nytta för Sundsvalls studenter. Härmed föräras du med hedersmedlemsnål nummer 6.
2002, Thorbjörn Fälldin
Du var en av de drivande krafterna till att Mitthögskolan skapades. Du var bland annat
Mitthögskolans styrelses vice ordförande under en längre tid på 90-talet. Tillsammans med
Mitthögskolan har du även spelat en viktig roll i den regionala utvecklingen. Från Studenternas
Stipendiestiftelse vid Mitthögskolans start 1999 fram tills 2001 har du på ett mycket förtjänstfullt
sätt verkat som ordförande. Som sådan har du aktivt arbetat med att föra stiftelsen framåt och att
instifta nya stipendier. Härmed föräras du med hedersmedlemsnål nummer 7.
2009, Thore Eklund
”Thore Eklund, du har under din tid som ekonom gjort mer för Studentkåren och Kårhuset än
man någonsin kunnat begära.
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Vi vågar påstå att utan dig hade vi inte haft ett Kårhus idag, du lyckades vända på en dödsdömd
skuta och tack vare dig lever det vidare trots mindre studentunderlag och lägre engagemang. Som
ständigt adjungerad i Kårhusstyrelsen har du tillfört erfarenheter. Som ständigt adjungerad till alla
studentfester har du tillfört en annan typ av erfarenheter.
Men det är inte bara i Kårhuset du har varit viktig. Även i Studentkåren har du rensat upp och
iordningställt. Du har underlättat vårt leverne med klokheter och tokigheter.”
Du har tillfört den livsviktiga kontinuiteten till både Studentkåren och Kårhuset och gjort det
med stort engagemang och tålamod, därför anser vi att du förtjänar att tilldelas hedersnål
nummer 8.
2011, Brittmarie Myringer
Brittmarie Myringer, du har alltid studenternas bästa för ögonen. Ditt engagemang för
studentfrågor har ofta verkat outsinligt när du har kämpat för studenterna på alla plan. Det har
hänt att du har motarbetats i de egna leden men trots det har du inte givit upp.
Du var en drivande kraft för att hjälpa Mittuniversitetets studentkårer att överleva
kårobligatoriets avskaffande 2010. Du uppmuntrade Mittuniversitetet att hjälpa studentkårerna
och inkluderade kårerna i många nya sammanhang. Tack vare dig har Studentkåren i Sundsvall ett
otroligt gott samarbete med flera av Mittuniversitetets avdelningar.
Även Kårhuset har fått ta del av ditt utomordentliga arbete. Som styrelseledamot har du kämpat
med att bevara en av de viktigaste studiesociala arenorna vi har. Du har även varit husets bästa
ambassadör genom att ständigt marknadsföra Kårhuset och dess verksamhet.
Vi tackar dig för ditt engagemang och intresse genom att tilldela Dig hedersnål nummer 9.
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